
Bestyrelsesmøde Dansk Vandrelaug Viborg afdeling 

                    
Dato: Bestyrelsesmøde den 10. april 2019 kl. 19.00 
 
Sted: Vagn Olsen 
 
Afbud fra: Aase 
 Dagsorden Referat 
1. • Godkendelse af referat fra 

mødet 26. februar 2019 

• Konstituering af bestyrelse 

 

 
 

 

 

Referat af 26/2 godkendt. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig med: 
 
Vagn – næstformand 
Aase – Kasserer 
Ole – Sekretær 
 

2. • Nyt fra formanden: 
            Outdoor festival Ry 

 
 
 

 

 

Ry Outdoor festival – vi har meldt afbud 
 



3. Siden sidst: 

• Evaluering 

generalforsamling 

• Formandsmøde 2019 

• Opfølgning fra 

turledermødet 

• Vandrernes Dag 

• Foldere (antal?) 

• Fastsættelse af dato for 

weekendtur 2020 

• Weekendtur 2019 

godkendelse af udgifter 

(se bilag – budget) 

• Østrig 

• Maraton 2019 

 

 

 

Generalforsamling 
– god deltagelse og stemning.  
 
Formandsmøde 2019 – deltagere: 
Birthe, Vagn, Aase, Ole 
Ole gennemgik den foreløbige dagsorden 
 
Turledermøde 
Gik godt med fordeling af turene 
 
Vandrenes Dag i Thy og ved Tange Sø. 
 
Foldere: Der bliver formentlig kun plads til 
2 linjer pr. tur. Antal: 600 stk. 
 
Weekendtur 2020: 7. – 9. august 
Overnatning: Vesterhavsgården 
Det blev besluttet at Birgit og Anders kan 
gå videre med planerne 
 
Weekendtur 2019 
Det blev besluttet at godkende Vagns 
oplæg til afholdelse af prøveture. 
 
Østrig 
Det blev besluttet at turen gennemføres 
med de på nuværende 6 tilmeldte, og vi 
håber at der kommer flere tilmeldinger 
inden turen afvikles. 
Depositum rettes til 1.000 kr. og betaling 
af rest til 26. juni 2019. 
Ved framelding efter 1. juni 2019 eller 
senere tilbagebetales pengene kun, hvis en 
anden overtager pladsen (fradrag 500 kr.). 
 
Maraton 2019 
Afvikles med udgangspunkt i Naturskolen 
 
  



4.  • Frivilligstrategi (dokument 
i Onedrive) 

Frivilligstrategien blev godkendt. 
Vagn sender den til Kultorvet for 
orientering. 

5.  • Medlemsmøde september 
2019 – Dato og emne 

24. september 2019 – Birthe undersøger 
ved Erik om lokalet er ledigt. 
Vandring i Japan v. Ove og Birthe 

6-  • Samkørsel Vagn arbejder på en løsning på 
hjemmesiden, hvoraf det fremgå, hvis der 
er samkørsel.  
 

7. • Sund i naturen Viborg deltager ønsker ikke at deltage. 

8.  Eventuelt Bestyrelsens sommerfest: 28. august 2019 
kl. 19 hos Annette 
 
Regionsmøde 14. september – Vagn 
deltager 
 
Bestyrelsesmøde 6. juni kl. 19 hos Annette 
 
 
 

 


